
 
 
 

 ח' חשון תשפ"ג  רביעי יום
 2022נובמבר  02

 
 ________________________                             ____________________ 

 שם המציע                                                         חתימה וחותמת 

 לכבוד 
 משתתפי המכרז 

 מועצה מקומית עומר 
 1מסמך הבהרות 

 שלום רב, 

 מתן שירותי ביטוח רכוש וחבויות עבור המועצה – 45/2022 מכרז: הנדון
 

, לות ת המועצה לשאות הבהרה ותשוב ו( מתכבדת בזה להעביר אליכם שאל המועצה  –המועצה המקומית עומר )להלן  
ת ו ת המועצה לשאל ועל ידי משתתפי המכרז נכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה. תשובכפי שהופנו אליה  

ההבהרה, מסמך הבהרות זה והנספחים המצורפים לו, ככל שצורפו, מתווספים לכלל מסמכי המכרז ומהווים חלק 
 בלתי נפרד ומחייב הימנו. 

 שאלות הבהרה:  .א
 

 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

  נבקש אישורכם לנייד  כללי    .1
פרמיות בין ענפי  

הביטוח השונים ובלבד  
שהתקציב הכולל כפי  

 הצעתנו לא ישתנה. 

 .מאושר

האם הרשות מספקת    כללי    .2
 ? מים ומטפלת בביוב

האם יש תאגיד מים?  
במידה ויש נבקש לציין  

ומכוני  כי התאגיד 
טיהור שפכים אינם  

 נכללים בביטוחי הרשות 

 .כן
 

 

 אין תאגיד מים.
יש מט"ש  שהביטוח יחול גם 

 בגינו. 
  5.17 - ו 1.2ראה  סעיפים  

בחלק השני של נספח א'  
 במכרז.

האם בתחום הרשות    כללי    .3
ו/או באחריותה אתר  

 פינוי פסולת? 
במידה וכן, האם  

העירייה מפעילה אותו  
ע"י קבלני  או שמופעל 

 משנה 

אין למועצה אתר  לטיפול  
   .בפסולת

האם יש ברשות מאגרי    כללי    .4
מים? במידה וכן נבקש  

פרטים, כמו כן נבקש  
לדעת האם אירעו מקרי  

עם מאגרי   רביטוח בקש
 המים. 

 יש ברשות מאגרי מים.
 

אין אירועים למיטב ידיעתנו   
 . השנים האחרונות 5-ב
 

לפוליסות  נבקש להוסיף    כללי    .5
 קל"  –חריג "פל 

אין למועצה  מבנים  בשיטת  
 קל.  פל
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 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

בהמשך לדרישת מבטחי    כללי    .6
משנה, נבקש את  

אישורכם להוסיף חריגי  
מגפות , חריגי סייבר  

וסנקציות, בהתאם  
 לנוסח המצ"ב. 

עפ"י הנוסח המאושר ע"י   
    . על הביטוח הפיקוח 

הצהרת   10  .7
 המשתתף 

מאחר ולא נוכל   6
להתחייב לתנאי ביטוח  

  2023שתחילתם בשנת 
נבקש למחוק :  

"לתקופה שלא תעלה על  
יום מהיום שנועד   60

לתחילת מתן  
השירותים/הביטוחים"  
ולרשום במקומן: "עד  

 ".30.12.2022ליום 

בסוף הסעיף נבקש  
להוסיף: "ובתנאי שלא  

אירע מקרה ביטוח בסך  
 ₪ ומעלה".  150,000של 

יום ועד      30מאושר 
30/12/2022 . 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 הבקשה נדחית   

תנאי ביטוח   12  .8
 נדרשים 

לדעת האם  נבקש  שם המבוטח 
החברות שנכללות בשם  
המבוטח היו מבוטחות  

במסגרת ביטוחי הרשות  
 השנים האחרונות? 

 

האם רכושם של כל  
המצוינים בשם  

המבוטח נכלל בביטוח  
 הרכוש של המועצה? 

 

נבקש הבהרה ביחס  
  אלו –לתאגידים 

תאגידים נכללים בשם  
 המבוטח? 

האם שכר העבודה של  
המצוינים בשם  

  רהמבוטח נכללים בשכ

הביטוח עד כה היה  
באמצעות סוכן הביטוח רן  
גבעון  גם בתקופת איילון  
כם דוגם בתקופת הפניקס ובי

 . התשובה
 

בתנאים   1ראה  סעיף 
בחלק הראשון של  נוספים 

הזוכה יהא   נספח  א'  למכרז.
 .רשאי לבצע  סקר על חשבונו 

 
 

 אין תאגידים. 
 
 

 

  .כן
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 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

העבודה בביטוח חבות  
 מעבידים? 

נבקש פרטים בקשר  
סוג   –לחברה הכלכלית

הפעילות שלה? המחזור  
 הכספי של? 

ביחס לגופים הכלולים  
בשם המבוטח שאינם  

המועצה המקומית  
עומר נבקש להוסיף:   

"הכיסוי יהיה ככול  
שגופים אלה אינם  

מבוטחים באופן  
 . עצמאי

במידה והם מבוטחים  
באופן עצמאי, אזי  

הכיסוי יהיה רק מעבר  
לכיסוי הקיים   

 בפוליסות שלהם". 

האם כל הגופים  
הנכללים בשם המבוטח  
היו מבוטחים בפוליסות  

השנים אליהן מתייחס  
 ניסיון התביעות? 

 

 

   .אין חברה כלכלית

 
 

 

הבקשה   - ככל שיהיו  
   .מקובלת

 

 

 

 

 

 

 

ראה קטע ראשון  בתשובתנו  
 לסעיף זה.

 

תנאי ביטוח   12  .9
 נדרשים 

נבקש למחוק את   חריגים 
המילים: "המאושרים  

ע"י הפיקוח על  
הביטוח" ולרשום  

במקומן : "בהתאם  
 לנוסח חברתנו המצ"ב". 

   .הבקשה נדחית

ביטוח   14  .10
 רכוש

השתתפות   1.1

 עצמית 

. נבקש לשנות את  1
ההשתתפות העצמית  

למעט ברעידת אדמה,  
  נזקי טבע  ואובדן
  40,000הכנסות לסך של  

.₪ 

. נבקש לשנות את  2
ההשתתפות העצמית  
לנזקי טבע כדלקמן:  

    .הבקשה מקובלת
 
 
 
 
 

השתתפות עצמית   בגין נזקי 
לתשתיות ולרכוש אחר -טבע 

מתגמולי הביטוח   10%תהא  
המגיעים בגין אותו אירוע  
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 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

מהנזק, מינימום   10%
300,000 ₪   

  150,000  -אך לא פחות מ
  400,000 -ש"ח ולא יותר מ

ן  או  נזק טבע  ש"ח .אובד 
שעות רצופות   72שאירע תוך 

לכל סוג של רכוש לרבות  
לתשתיות  בכל רחבי  

 רוע אחד.   יהמועצה יחשב כא 
ביטוח   14  .11

 רכוש
לאחר המילים "גינות,   תשתיות 

גנים" נבקש להוסיף : 
  1.3.11"בכפוף לסעיף  

 להלן 

הבקשה מקובלת  בכפוף  
 מטה.  15אלה  שלתשובתנו ל

ביטוח   14  .12
 כושר

כלי נגינה,  
מערכות שמע  

 וכ'..

נבקש למחוק את  
המילים החל מ:  

"הכיסוי יחול גם בעת  
העברה..." ועד )כולל(  

המילים : "לתקופת  
 הביטוח השנתית". 

    .הבקשה נדחית

ביטוח   15  .13
 רכוש

נבקש לדעת מהו המבנה   
  30שסכום הביטוח שלו 

   מיליון ₪.

 שני בתי ספר: 
 מקיף עומר.  .1
 עומרים. בי"ס  .2

ביטוח   15  .14
 רכוש

נבקש להוסיף "כפוף    1.3.8
 לאישור שמאי". 

הבקשה מיותרת  הרי  כל  
תביעה   כפופה לאישור  

 השמאי. 
ביטוח   16  .15

 רכוש
"  500,000במקום: " 1.3.11

נבקש לרשום:  
" כמו כן נבקש  100,000"

למחוק את הכיסוי בגין  
 נזקי טבע. 

ש"ח  מאושר   500,000במקום  
250,000 .₪     
)נזק   250,000במקום   ש"ח 

  ש"ח   150,000טבע( מאושר    
נזקי   בגין  גם  חל  כן  הכיסוי 

 טבע.
ציוד   18  .16

 אלקטרוני 
" נבקש  5,000במקום: " 3.8.3

 ". 40,000לרשום: "
    ₪. 20,000מאושר 

ביטוח צד   18  .17
 שלישי 

נבקש למחוק את   5.1
 הסעיף. 

    .נדחיתהבקשה 
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 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

ביטוח צד   19  .18
 שלישי 

ביחס למפעילי/מדריכי   5.2
חוגים, נבקש להוסיף  

"אשר אינם גובים דמי  
השתתפות בחוגים  

 בעצמם".

    .הבקשה נדחית

ביטוח צד   19  .19
 שלישי 

נבקש להוסיף : "למעט   5.9
 פיקוח הנדסי".  

   .הבקשה נדחית

ביטוח צד   19  .20
 שלישי 

ביחס להטרדה מינית   5.10
להוסיף "הכיסוי  נבקש 

כפוף להנחיות חוזר  
הפיקוח על הביטוח מס'  

2015-1-16 ." 

    .הבקשה  מאושרת

ביטוח צד   19  .21
 שלישי 

נבקש למחוק את   5.11
 הסעיף 

    .הבקשה נדחית

ביטוח צד   20  .22
 שלישי 

האם לרשות יש מטווח?   5.16
במידה וכן האם הרשות  
מפעילה את המטווח או  

 קבלן משנה? 

 מטווח. לרשות אין 

ביטוח צד   20  .23
 שלישי 

האם לרשות יש מט"ש?   5.17
מי מתפעל   –במידה ויש 

אותו, האם ע"י מפעיל  
חיצוני? במידה וכן,  

האם יש לו ביטוח  
 עצמאי? 

חיצוני מכרז   ,מפעיל  יש 
דרישות  הכולל  להפעלתו 

 ביטוח.  

ביטוח צד   20  .24
 שלישי 

האם הרשות מפעילה   5.21
? אם כן, כמה?  רחפנים

לאיזה צורך? באיזה  
משקל הרחפנים? מי  

 מפעיל אותם? 

 כעת אין , יתכן שבעתיד.
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 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

25.  20 

 

ביטוח צד  
 שלישי 

 נבקש מחוק את הסעיף.  5.22
מדוע נדרש לכסות את  

אחריותם של גופים  
 שאינם המבוטחים?

אנו מציעים לכסות את  
אחריותם של גופים  

אלה בגין מעשי ומחדלי  
 המבוטח. 

    .הבקשה נדחית

ביטוח צד   10  .26
 שלישי 

השתתפות  
 5.24עצמית 

נבקש למחוק את  
ההשתתפות העצמית  

 ולציין במקום:

נזק כתוצאה   .1
מנזקי טבע  

   150,000לסך 
 ₪ לתובע  . 

  100,000 –כל נזק אחר 
 ₪ לאירוע. 

    .הבקשה נדחית
לא יותר  בכפוף לכך ש  מאושר

למקרה   300,000  -מ ש"ח 
 ביטוח. 

 
 
 
 

 נדחית  . הבקשה 

ביטוח   21  .27
חבות  

 מעבידים 

נבקש להוסיף "בתנאי   6.3, 6.2
ששכרם כלול בשכ"ע  

השנתי המשוער  
 בפוליסה". 

הדבר כבר צויין במפורש    6.2
 בסעיף זה  .

רלוונטית     6.3 אינה  הבקשה 
של  לאחריותו  ,הכיסוי  
כח  חברת  של   ולא  המבוטח 

המבוטח דורש   .כנוהל  ,אדם  
כח  מספקי  ביטוח    אישורי 

 אדם. 
ביטוח   21  .28

חבות  
 מעבידים 

ביחס להטרדה מינית   6.5
נבקש להוסיף "הכיסוי  

כפוף להנחיות חוזר  
הפיקוח על הביטוח מס'  

2015-1-16 ." 

    .מאושרתהבקשה 

ביטוח   21  .29
חבות  

 מעבידים 

"  12,000במקום : " 6.8.2
 ". 20,000נבקש לרשום  

יבוא    12,000  במקום ש"ח 
15,000 .₪       
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 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

אחריות   22  .30
 מקצועית 

במקום המילים "כל   8.1
עיסוקיו ופעולותיו"  
נבקש לרשום: "בגין  

בעלי המקצוע  
המועסקים על ידו  

המפורטים להלן וכן  
שעיסוקם  בעלי מקצוע 

דורש הסמכה ורישוי  
 עפ"י דין".

    .הבקשה נדחית

אחריות   22  .31
 מקצועית 

נבקש לציין כי הכיסוי   8.5
,  3כפוף לנוסחי הרחבות  

 בפוליסה.  4, 2, 5

מקובל     שבהרחבות  הניסוח 
אולם  ללא מגבלות הסכומים 

 שבפוליסה. 

אחריות   23  .32
 מקצועית 

נבקש להוסיף :   8.8
לתנאי  "הכיסוי בהתאם 

 ההרחבה בפוליסה". 

הנוסח יהא  עפ"י הנוסח של 
הרחבה זו בפוליסה צד שלישי  

 נוסח ביט. 

אחריות   23  .33
 מקצועית 

נבקש אישורכם   8.10
 לשינויים כדלהלן:

נבקש   -סעיף א , ב   .1
למחוק את  

המילים: "כספי  
טהור )שאינו נובע  

מנזק לגוף או  
 לרכוש(".  

נבקש   - סעיף א, ב  .2
למחוק את  

המילים:   "שנעשו  
בכוונה"  ולהוסיף  
במקומן : "הנובע  
מאי עשייה". וכן  

למחוק את המילה  
"מכוונת" בסוף  

 הסעיף. 

 . כל הבקשות נדחות
סעיף   של  ישאר   8.10הנוסח 

    .שינויללא 

אחריות   23  .34
 מקצועית 

נבקש לדעת, לעניין   8.11
בזכייה במכרז, איזה  

אופציה תילקח  
 בחשבון? 

במפורש  )רשום  א'  חלופה 
   .(בדף ריכוז הפרמיות
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 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

אחריות   23  .35
 מקצועית 

8.11 –  
השתתפות  

 עצמית 

בגין נזקי טבע, נבקש  
למחוק את המילים:  

"למקרה ביטוח"  
ולרשום במקומן:  

 "לתובע"  

מ   – מקובל   יותר  לא   -אולם 
 ש"ח למקרה ביטוח,  300,000

השאר   מובהר שכל  בזאת 
 נותר ללא שינוי. 

לכל אחת מהפוליסות    כללי     .36
יתווסף סייג קורונה ,  

סייג סייבר  וסייג  
סנקציות לפי נוסח  

 חברתנו  

בכפוף לכך שהנוסח אושר ע"י  
    .הפיקוח על הביטוח

בכל הפוליסות יירשם    כללי     .37
לא   כי הכיסוי הביטוחי 

יחול על רכוש וחבויות  
השייכים לתאגיד מים  

ומכון טיהור שפכים  
 )מט"ש(  

נדחית, סעיפים    הבקשה  ראו 
של   1.2+5.17 השני  בחלק 
   .נספח א'

"תאגידים ו/או חברות    כללי     .38
כלכליות/עירוניות  

בנות /עמותות"  של  /
אנו   -המבוטח   

מבקשים תיאור  
פעילותן של החברות   

לרבות מחזורי  אלה , 
 פעילות שלהן. 

כמו כן אנו מבקשים את  
תשובתכם  באם רכושן  
, שכר עבודה והגדרות  

הפעילות שלהן אכן  
נכללות בביטוחי הרכוש  

והחבויות כמפורט  
 במפרט ביטוח זה.  

חברות כלכליות    אין עמותות,
 ותאגידים. 

 
 
 
 
 
 
 
  

אנו   -המועצה הדתית   כללי     .39
מבקשים את תשובתכם  

מה הסיבה שהמועצה  
מקיימת  הדתית אינה 

 ביטוחים עצמאיים? 

נפרדת, ישות  המועצה     אין 
 . את שירותי הדת  מספקת



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

אישור נסיון תביעות    כללי     .40
 שצורף למכרז 

 ביטוח צד שלישי 

אנו מבקשים מידע    .א
לגבי אירוע ביטוחי  

  2019לשנת חיתום 
המוערך בסך  

538,425   ₪ 
אנו מבקשים מידע   .ב

לגבי אירוע ביטוחי  
  2020לשנת חיתום   
המוערך  בסך  

373,835   ₪ 

לתשומת לבכם מידע זה  
חיוני  ואי קבלתו עלולה  

למנוע מאתנו להגיש  
הצעת מחיר למכרז עם  

    כל המשתמע מכך.

שני   של מצורפים  קבצים 
 ניסיון תביעות. 

האם קיים סיכון מיוחד    כללי    .41
ו/או חריג כלשהו  

שמבטח סביר היה  
מבקש לדעת עליו ולא  

   נשאל לגביו כאן?

 אין.   –למיטב ידיעתנו 

בביטוחי חבויות ,    כללי     .42
לא   הכיסוי הביטוחי

יחול על נחלים, נהרות,  
אגמים או מקווה מים  

המצויים בשטח  
 המועצה.  

יחד עם זאת,   אנו  
 מבקשים לדעת:  

מה בדיוק קיים   .1
 בשטח העירייה? 

מי הגורם האחראי    .2
 בגינם?  

מי מטעם המועצה   .3
אחראי על שלום  
הציבור באתרים  

 אלה? 

 . הבקשה נדחית
 

מים  אות  ומקוו  נחלים  יש
 עונתיים  ואגם נופי . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

היכן היו מבוטחים   .4
 עד כה? 

תביעות    מה נסיון
 טביעות? /

 
 
 

למיטב ידיעתנו  אין  תביעות 
 בגינם. 

האם בשטח המועצה     כללי     .43
 מקומות קדושים? 

במידה וכן, מי הגורם  
 האחראי בגינם  

לענין בטיחות ושלום  
 הציבור?  

 . אין

המועצה   האם בשטח   כללי     .44
 אצטדיונים? 

 .כן

האם ברשות המועצה    כללי    .45
 חברות שמירה? 

של  בעלים  אינה  המועצה 
 חברת שמירה. 

האם ברשות העירייה     כללי    .46
 חברות הסעות? 

של    בעלים  אינה  המועצה 
 חברת הסעה. 

האם בשטח המועצה      כללי    .47
 אתרים לפינוי פסולת? 

במידה וכן אנו עומדים  
ביחס  על קבלת מידע  

לגורם המפעיל אותם,  
האם מקיים ביטוחים  

 עצמאיים וכן לוודא 

קיום כל האישורים על  
פי דרישות החוק  

לרבות, אך לא מוגבל,  
אישור מכבי אש, רשיון  

עסק, אישור משרד  
   לאיכות הסביבה  ועוד.

 . אין אתר  לטיפול בפסולת

בסוף הסעיף תתוספנה   9סעיף     3עמ'   .48
המילים "ובתנאי כי  

בתקופה זו לא אירעו  
- אירועים ביטוחיים מ

 ₪ ואילך"   150,000

   .הבקשה נדחית



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

  4+ שורה  3שורה  10סעיף   3עמ'   .49
המילים "...או לפצל את  

השירותים בין מציעים  
 מבוטלות.  – שונים" 

+  5+שורה 4שורה 
המילים "ללא    6שורה 

צורך בהנמקה  
והמציעים  מוותרים  

ומנועים מראש  
מלהעלות כל טענה ו/או  

  –תביעה בענין זה." 
מבוטלות ומוחלפות  

במילים "כפוף להסכמת  
 המציע הזוכה"  

    .הבקשה מקובלת
 
 
 

 

    .הבקשה נדחית

 מבוטל   –הסעיף  6.1סעיף     8עמ'   .50

משום שסותר את  
  3עמ'   10האמור בסעיף 

   9עמ'   6.4 וכן בסעיף

 . אין סתירה
 לא יבוטל.  6.1סעיף 

המילים "ולא תהא לי   2סעיף     10עמ'   .51
כל טענה ו/או דרישה  

ו/או תביעה כנגד  
  – המועצה בענין" 

מבוטלות ומוחלפות  
במילים "כפוף להסכמת  

 המציע"  

    .הבקשה נדחית

שורה המילים "לבטח     3סעיף     10עמ'   .52
  – את הרכבים" 

 מבוטלות  

טעות  אכן  מקובלת  הבקשה 
 הדפסה. 

  30המילים "  2שורה  6סעיף     10עמ'   .53
יום" מבוטלות ומוחפות  

יום"    15במילים "
  4.13כמפורט בסעיף 

   8עמ' 

  6+שורה 5שורה 
המילים "...ו/או שינוי  

ו/או תיקון ועומדת  
מבוטלות   –בתוקף" 

ומוחלפות במילים  
"ובתנאי כי לא אירעו  

    .הבקשה   מקובלת
 
 
 
 

    .הבקשות נדחות



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

- אירועים ביטוחיים מ
 ₪ ואילך"   150,000

 מבוטל    –הסעיף    9.3סעיף     11עמ'   .54

 

    .הבקשה נדחית

סעיף תקופת      12עמ'   .55
 הביטוח  

לפני   –הסיפא הראשונה 
הסיפא תתוספנה  

המילים "כפוף  
 להסכמת המבטח"  

מאחר   נדחית   הבקשה 
כתוב בו   .והנוסח הנוכחי  נכון

שיסוכמו  " לתנאים  בהתאם 
חידוש  בכל  הצדדים  בין 

 . "בנפרד
סעיף      12עמ'   .56

 הביטוחים 
הסיפא הדנה בביטול  
  –חריג רשלנות  רבתי " 

 ומבוטלת. בטלה 

משום גוף ממשלתי  
האמון על בטיחות  
ורווחת התושבים  

והבוחרים שלו, חייב  
לעמוד בסטנדרטים  

 מינימליים שאינם  

מאפשרים רשלנות  
 רבתי מכל סוג שהיא.  

 . כל הבקשות נדחות

סעיף וויתור      12עמ'   .57
 על זכות שיבוב 

, אחרי    4שורה 
"בעלים של   המילים 

רכוש המוחזק ע"י  
המבוטח בשירות ו/או  

 כבר רשות"  

,  אחרי   13וכן עמ' 
המילים אנשים או  

גופים  השורכים רכוש  
מהמבוטח או ברי רשות  

 ברכוש של המבוטח"  

תתוספנה המילים  
"כפוף לויתור הדדי  
כלפי המבוטח מצד  

 גופים אלה"  

    .הבקשות נדחות



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

סעיף תנאים      13עמ'   .58
 נוספים  

המילים    2, שורה 1סעיף 
"כולל ציוד  אלקטרוני  

 מבוטלות  –ושבר מכני" 

 

המילים     –  2סעיף 
אמצעי   – "בכל מקרה 

המיגון הינם מידע  
חיתומי ואינם התנאה  

 מבוטלות    –לכיסוי" 

נדחית אולם   –  הבקשה 
ב ישא      50%-המבוטח  

אלקטרוני   ציוד  סקר  מעלות 
 ושבר מכני. 

 
    .הבקשה נדחית

 
 
 
 
 
 

מבוטל ומוחלף    –הסעיף    1.1סעיף     14עמ'   .59
 בנוסח הבא: 

 השתתפות עצמית: 

  10% –רעידת אדמה 
מסכום הביטוח לאתר  

₪ מקס'   40,000מינ' 
5,000,000   ₪ 

  –נזקי טבע לתשתיות 
מהנזק מינ'   10%

₪ מקס   100,000
 ₪ לתאר  250,000

  –נזקי טבע לרכוש אחר 
מהנזק מינ'   10%

₪ מקס'   100,000
 ש"ח   200,000

  50,000 –כל נזק אחר 
 ₪ 

לשאלה   התשובה    10ראו  
 לעיל. 

 

אחרי המילים  "אובדן   1.2סעיף     14עמ'   .60
הכנסה ממערכות  

סולאריות ע"ס  
₪ לשנה"   1,000,000

המילים  "על בסיס נזק  
ראשון למקרה ולשנה"  

   מבוטלות –

   .הבקשה מקובלת



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

שורה   -סעיף ציוד חוצות   1.2סעיף   14עמ'   .61
אחרי המילים "גינות,   4

גנם" תתוספנה המילים  
"למעט הצמחייה ו/או  

 בעלי חיים"  

הבקשה נדחית אולם הכיסוי  
 . 1.3.11כפוף לסעיף   

 
 15ראו גם התשובה  לשאלה   

 לעיל. 

  –של סעיף זה  2סיפא  סעיף כלי נגינה      14עמ'   .62
 מבוטלת  

דהיינו הכיסוי לא  
מורחב לכלול סיכוני  

העברה לרבות סיכוני  
פריצה מרכב לא בחצרי  

המבוטח ולא מחוץ  
 לחצרי המבוטח.   

 . הבקשה נדחית

סעיף שוד      14עמ'   .63
 ופריצה  

המילים "כולל מערכות  
 מבוטלות   –סולריות" 

 . הבקשה נדחית

סעיף אובדן      15עמ'   .64
 דמי שכירות  

המילים "על בסיס נזק  
ראשון למקרה  

ולתקופת הביטוח  
   מבוטל – שנתית " 

 . הבקשה מקובלת

 1.3.6סעיף     15עמ'   .65

 

המילים "מבוטל סעיף  
  – "  3.12.2משנה 

   מבוטלות 

    .הבקשה נדחית

בסוף הסעיף תתווספנה   1.3.10סעיף   16עמ'   .66
המילים  "בעת אחסונם  

בלבד, כנגד סיכוני אש  
₪   50,000בלבד עד לךס  

לפריט ולא יותר מסך  
₪ למקרה   500,000

 ולתקופת הביטוח"  

 . הבקשה נדחית
הניסוח הנכון כבר קיים בגוף 

 כריכת הפוליסה. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

המקסימום שנוכל   1.3.11סעיף     16עמ'   .67
עד לסך   –לאשר זה 

₪ למקרה ולא   100,000
₪   200,000- יותר מ

 לתקופת הביטוח"  

אי לכך המילים  
₪ " מוחלפות   500,000"

במילים              
₪ " והמילים   200,000"
₪ " מוחלפות   250,000"

 ₪ "   100,000במילים "

    .הבקשות נדחות
 

לשאלה    התשובה   15ראו 
 לעיל. 

מבוטל ומוחלף   -הסעיף   1.3.15סעיף   16עמ'   .68
 בנוסח הבא: 

לא   הכיסוי הביטוחי
יחול על קריסת מבנים  

שאינם בנויים בניה  
מאסיבית )בלוקים ו/או  

בטון ו/או אבן( שאינה  
נובעת מאירוע חיצוני,  

תאונתי  ובלתי צפוי  
שגרם לקריסתם ו/או  

קריסת  מערכות  
)חשמל, מים, ביוב וכו'(    

ו/או קריסת קירות  
תומכים לסוגיהם ביחס  

 לתשתיות.  

נדחית, סעיף   הבקשה  נוסח 
 אר כפי שהופיע במכרז.זה יש

מבוטל   – הסעיף   1.3.16סעיף   16עמ'   .69
 ומוחלף בנוסח הבא: 

למען הסר ספק בהמשך  
   2.6לאמור בסעיף 

)הסיכונים המבוטחים(  
נזקי   נוזלים  

והתבקעות, הפוליסה  
אינה מכסה נזקים  
לצנרת עצמה ו/או  

הוצאות להחלפת  חלקי   
צנרת  או עלות רכוש,  

שאינו רכוש צד ג',  
שנפגע  

מהנוזלים/התבקעות  

נוסח  נדחות,  הבקשות  כל 
שהופיע  כפי  ישאר  זה  סעיף 

 במכרז.



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

הצנרת כאשר גורם  
הנזק אינו פגיעה  

חיצונית פתאומית  
צפויה. )למען  ובלתי 

הסר ספק  אירוע נזקי  
טבע ו/או רעידת אדמה  
ייחשב כפגיעה חיצונית  
פתאומית ובלתי צפויה(  
מובהר בזאת כי נזקים  
עקב  התבלות וחלודה   

 אינם מכוסים. 

כמו כן ולמען הסר ספק  
השלמה לכל הסיכונים  

מפרק    3.20הרחבה 
הסיכונים  המבוטחים  

לא יחול על תשתיות  
וב  ו/או  לרבות צנרת  בי

 ניקוז ו/או צנרת מים. 

למען הסר כל ספק כל   
הנ"ל בהתאם יחול על  

 צנרת של בריכות שחיה.    

הכיסוי הביטוחי  לא   
יחול על קריסת מבנים  

שאינם בנויים בניה  
מאסיבית )בלוקים ו/או  

בטון ו/או אבן ו/או  
קרוונים (שאינה נובעת  

מאירוע חיצוני, תאונתי   
ובלתי צפוי שגרם  

תם ו/או קריסת   לקריס
מערכות )חשמל, מים,  

ביוב וכו'(   ו/או קריסת  
קירות תומכים  
לסוגיהם ביחס  

 לתשתיות. 

ולמען הסר ספק  
השלמה לכל הסיכונים  

מפרק    3.20הרחבה 
הסיכונים  המבוטחים  
מוגבל לרכוש שגילו עד  

 שנה.  25



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

 17עמ'   .70

ביטוח  
ציוד  

 אלקטרוני  

  

 3.2סעיף 

המילים "על    3שורה 
  –חשבון המבטח" 

 מבוטלות  

אין אנו דורשים סקר  
הנדסי ,אלא הכיסוי  
כפוף לרשימת הציוד  
 בערכי הציוד כחדש. 

הראשון    התשובהראו   לחלק 
   .58של שאלה 

תקופת שיפוי "המילים   3.4סעיף     17עמ'   .71
מוחלפות   –יום"  90"

 יום"     30במילים          "

    .הבקשה נדחית

המילים "על בסיס נזק   3.5סעיף     17עמ'   .72
ראשון" וכן המילים  

"כולל כיסוי עפ"י  
סעיפים  

18.3+18.4+18.5  
  –בכריכת הפוליסה" 

 מבוטלות  

 . כל הבקשות נדחות

  18עמ'   .73
ביטוח  

 שבר מכני  

המילים "ע"ח המבטח"   4.3סעיף  
 מבוטלות   –

אין אנו דורשים סקר  
הנדסי ,אלא הכיסוי  
כפוף לרשימת הציוד  

 הציוד כחדש. בערכי 

הראשון    התשובהראו   לחלק 
 . 58בשאלה  

  18עמ'   .74
ביטוח צד   

 שלישי  

 מבוטל    –הסעיף    5.1סעיף  

יבוצע בפוליסה נפרדת  
לעבודות קבלניות  

פתוחה, הכיסוי הינו  
לעבודות שהוצהרו על  

ידי המבטחים טרם  
 ביצוע העבודות בלבד.  

,יחד עם זאת  הבקשה נדחית   
לבצע  ניתן  טכנית  מבחינה 
ובתנאי   נפרדת  בפוליסה 
שהפרמיה גם עבור פוליסה זו  
בפרמיה  כלולה  תהא  

    5.24המבוקשת ע"פ סעיף  

 מבוטל    -הסעיף   5.2סעיף     19עמ'   .75

על כל ספקי השירות של  
המבוטח לקיים  

 ביטוחים עצמאיים.  

 . הבקשה נדחית



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

המילים      2שורה  5.4סעיף     19עמ'   .76
"לרבות ספורט אתגרי"  

מבוטלות ומוחלפות  
במילים "למעט  ספורט  

אתגרי )אומגה, קיר  
טיפוס, בנגי', אומנויות  

 לחימה  וכו'"( 

וכן בסוף הסעיף  
תתוספנה המילים  
"פעילות כלשהיא  
מתקיימת בכפוף  

לדרישות כל  
 דין/תקנה/צו 

וברשות המבוטח  
קיימים   כל האישורים  

ום  הנדרשים לקי
הפעילות מכל הגורמים  
הרלוונטיים לרבות אך  

לא רק ממונה בטיחות,   
בודק מוסמך, חשמלאי  

מוסמך, מכבי אש  
ועוד... והצגתם למבטח  

 בכל עת שיידרש" . 

)הערה:   נדחות  הבקשות  כל 
המבוטח  הדברים  מטבע 

 .בצורה חוקית( מתנהל  

שורה אחרונה   5.8סעיף   19עמ'   .77
  1,000,000"  "המילים 

₪ " מוחלפות במילים    
 "250,000   " ₪ 

   .הבקשה נדחית

 מבוטל    –הסעיף  5.9סעיף     19עמ'   .78

 זהו סייג חוזי. 

נוכל להציע אך ורק  
 הנוסח הבא: 

למען הסר ספק,  חריג  
אחריות מקצועית )חריג  

בפוליסה(  לא   3.3.2
יחול על נזקי גוף,  

כתוצאה מניהול  שנגרמו 
ופיקוח שאינם ניהול  

 ופיקוח הנדסי. 

 . כל הבקשות נדחות



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

 מבוטל   –הסעיף  5.10סעיף     19עמ'   .79

הכיסוי הביטוח יינתן  
בלבד   4.8לפי הרחבה  

 ₪   500,000עד לסך      

   .כל הבקשות  נדחות

₪   4,000,000המילים  " 5.13סעיף   19עמ'   .80
" מבוטלות ומוחלפות  

₪  2,000,000במילים "
 " 

 . הבקשה מקובלת

 . הבקשה נדחית מבוטל   –הסעיף  5.17סעיף   20עמ'   .81

 . הבקשה  נדחית מבוטל    –הסעיף  5.18סעיף     20עמ'   .82

ככל והמבוטח אינו   5.21סעיף     20עמ'   .83
, הסעיף   מפעיל רחפנים

 מבוטל   –

אנו   –הפעלת רחפן 
מבקשים לברר באם  

ברשות המבוטח קיים  
רחפן /נים ולקבל את  
הפרטים החיתומיים  

 בהתאם. 

לא ניתן לרכוש הרחבה  
 זו כהרחבה כללית. 

כיסוי זה נרכש בנפרד   
וכפוף  לתנאים מאד  
ברורים המפורטים  

 להלן  :

הפעלת הרחפן   •
תבוצע ע"י מפעיל  
ון  מוסמך ובעל רישי

 הפעלה כדין.
הרחפן חייב להיות   •

בטווח הראיה של  
המפעיל בעת  

 הפעלתו. 

אינו   המבוטח   זה   בשלב 
 מפעיל רחפן יתכן ובעתיד. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

חל איסור מוחלט  
להפעלת הרחפן בקרבת  

 נמל או שדה תעופה. 

  2+ שורה  1שורה  5.22סעיף   ,   20עמ'   .84
המילים "ו/או ע"י קבלן  

 מבוטלות    – מטעמו" 

  – 3+4+5+6שורות 
 מבוטלות  

על מפעילי הבריכה ו/או  
המסעדה שאינם  

עובדים  מן המנין של  
המבוטח יש לקיים  

ביטוח עצמאי הן  
לסיכוני צד שלישי והן  

לסיכוני אחריות  
מקצועית ולספק  

למבוטח אישור עריכת  
 ביטוח בהתאם.  

של מפעיל   במקרה
עצמאי,  הכיסוי מוגבל  

לחבותו  של המבוטח  
בגין   הפעלת בריכה ,  

שירותי הצלה בבריכה,  
 מזנון ומסעדה.  

למען הסר ספק הכיסוי  
הביטוחי לא יחול על  
חבותם הישירה של  

מפעילי הבריכה,  
מצילים שאינם עובדי  

המבוטח, מפעילי  
המזנון והמסעדה בשטח  

   הבריכה.

 ת. כל הבקשות נדחו
עמותה ה ע"י   מופעל  אתר  

שיזכה      המבטח  עצמאית,
בנושא   יעודכן  הביטוחבמכרז  

 .זה

  5.24סעיף   20עמ'   .85
השתתפות  

 עצמית  

 הסעיף מבוטל וייקרא: 

  150,000 –מנזקי טבע 
 ₪ לתובע 

  50,000 –כל נזק אחר 
₪  

התשובה  26לשאלה    ראו 
 לעיל. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

למפרט יתוסף סעיף     20עמ'   .86
 כדלקמן:  5.25

איילון לא תטפל  
בתביעות צד שלישי  

המוגשות נגד המבוטח  
והמוערכות ע"י חברתנו  

עד גובה ההשתתפות  
העצמית הנקובה   

   בפוליסה

 . הבקשה מקובלת

,  21עמ'   .87
חבות  

 מעבידים,  

 מבוטל   –הסעיף  6.2סעיף  

על כל ספקי שירות  
שאינם עובדים מן  

של המבוטח   המנין
להחזיק פוליסות  

עצמאיות המכסות את  
 חבותם כלפי עובדיהם. 

 . הבקשה נדחית

בסוף הסעיף תתוספנה     6.3סעיף      21עמ'   .88
המילים "בתנאי כי  

 שכרם דווח למבטח "  

רלוונטית  אינה  , הבקשה 
של  לאחריותו  הכיסוי  
כח  חברת  של   ולא  המבוטח 

המבוטח דורש   ,  .כנוהל   אדם  
כח  מספקי  ביטוח    אישורי 

 אדם.
 מבוטל    –הסעיף  6.5סעיף   ,   21עמ'   .89

הכיסוי ינתן לפי הרחבה  
4.10   

 . הבקשה נדחית

הסעיף מבוטל ומוחלף   6.8.2סעיף     21עמ'   .90
 בנוסח הבא: 

  20,000 –תאונות עבודה 
₪  

לשאלה   הראו    29תשובה  
 לעיל. 

   21עמ'   .91

ביטוח  
 נאמנות  

 

 

תתוספנה המילים   7.3סעיף  
"מיום תחילת הביטוח  

בחברתנו או כנדרש  
כפוף להוכחת רצף 

 ביטוחי" 

    .הבקשה מקובלת



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

,   22עמ'   .92
ביטוח  

אחריות  
 מקצועית   

הסעיף מבוטל ומוחלף   8.1סעיף  
 בנוסח הבא: 

הכיסוי הביטוחי הינו  
לחבותו החוקית של  

המבוטח בגין בעלי  
מקצוע עובדיו השכירים  
של המבוטח במקצועות  

המפורטים וכן את  
חבותם של בעלי  

 המקצועות המפורטים.  

)לא ניתן לרכוש ביטוח  
אחריות מקצועית לגוף  

 כמו עירייה(

    .הבקשה נדחית

המילים    -2שורה  8.2סעיף   ,  22עמ'   .93
  -"אחיות, חובשים" 

 מבוטלות  

המילים     4שורה 
  - "יועצים משפטיים" 

 מבוטלות 

, אחרי המילים   6שורה 
"מגשרים" תתוספנה  

המילים "בגין גישורים  
במסגרת הליך משפטי  

שהופנו ע"י בתי המשפט  
 )מנ"ת("  

, המילים   8שורה 
  –"פקחים עירוניים" 

 מבוטלות  

, המילים   9שורה 
תים  של המועצה   "צוו

לסיוע  חברתי , שירות  
  –יעוץ לאזרח" 

 מבוטלות  

המילים "לגבי יעוץ  
אחריות  –משפטי חיצוני 

  –שילוחית בלבד" 
משום שיעוץ  מבוטלות )

משפטי חיצוני נרכש ע"י  
המבוטח לעצמו ולכן  

 . נדחותכל הבקשות  



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

עליו לוודא קיום ביטוח  
עצמאי לכל יועץ חיצוני  
 בכל מקצוע שלא יהיה. ( 

 מבוטל.   –הסעיף  8.4 סעיף  ,  22עמ'   .94

הכיסוי הביטוחי מוגבל  
לבעלי מקצועות שהינם  

עובדיו השכירים של  
המבוטח במקצועות  

 המפורטים בלבד. 

אם בכוונתו של  
המבוטח להעסיק בעלי  

מקצוע חיצוניים עליו  
לוודא קיום ביטוחי  

אחריות מקצועית  
עצמאיים של בעלי  

 המקצוע האלה.    

   .כל הבקשות נדחות

לסעיפים המפורטים   8.5 סעיף  ,  22עמ'   .95
מטה תתוספנה המילים  

: 

לפי    -  8.5.1סעיף 
   2.3הרחבה 

לפי     - 8.5.2סעיף 
   2.2הרחבה 

לפי   – 8.5.3סעיף  
   2.5הרחבה 

לפי   – 8.5.5סעיף  
   2.6הרחבה 

לפי   – 8.5.6סעיף  
   2.9הרחבה 

אולם  הסעיפים מקובל  נוסח 
עפ"י   אינו   הכיסוי   סכום 

 נוסחים אלו.

  -תאריך רטרואקטיבי   8.7+ 8.6סעיף   22עמ'   .96
תתוספנה המילים "יום  

הביטוח  תחילת  
בחברתנו או כנדרש  
כפוף להוכחת רצף 

 ביטוחי" 

הרטרו  יהא   התאריך 
ב אלוסכמבוקש   -  עיפים 

בפוליסות  קיים  זה  תאריך 
    . הנוכחיות



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

 ,  23עמ'   .97

 

בסוף הסעיף תתוספנה     8.8סעיף  
המילים "לפי הרחבה  

2.10   " 

הנוסח  עפ"י  יהא   הכיסוי 
נוסח  שלישי  צד  שבפוליסה 

 ביט.

נוסח הסעיף יוחלף   8.9סעיף   ,  23עמ'   .98
 בנוסח הבא: 

א ישונה   5נוסח סייג 
 וייקרא:

 " נזק כתוצאה מזיהום 

נזק בגין זיהום אויר או  
זיהום מים או זיהום  
קרקע, למעט זיהום  

שהינו תוצאה של אירוע  
תאונתי, פתאומי ובלתי  

 צפוי"  

 . הבקשה מקובלת

+   2+ שורה  1שורה  8.10סעיף      23עמ'   .99
   מבוטלות  – 3שורה 

לא נוכל להסכים  
לביטול סייג רשלנות  
 רבתי  בשום מקרה.  

בהשמך הסעיף סעיפים   
מבוטלים   –א+ב+ג 

 ומוחלפים בנוסח הבא: 

לנוסח פוליסה לביטוח   
אחריות מקצועית של  

  2019איילון מהדורה 
יתווספו הסייגים  

 הנוספים: 

אובדן ו/או נזק   .א
הקשור ו/או הנובע  

מאובדן שימוש,  
עיכוב ושיהוי  
הנובעים מאי  

עשייה בכוונה ו/או  
מתוך עצימת עיניים  
מכוונת של הליכים  
פרוצדורליים מצד  

 הרשות. 

 . כל הבקשות נדחות
סעיף   ללא   8.10נוסח  יישאר 

 שינוי.



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

אובדן ו/או נזק   .ב
הקשור ו/או הנובע  

ממתן/אי מתן  
רישוי לעסקים  
ואכיפתם בגין  

מעשה או מחדל  
שנעשו בכוונה ו/או  

מתוך עצימת עיניים  
מכוונת. יובהר כי  

החריג לא יחול  
במקרה שהרשות  

בצעדי אכיפה  נקטה 
ו/או נקיטת  

אזהרות וצעדים  
כלפי העסקים  

החייבים ברישוי  
המובטח ו/או  
שנקיטת צעדי  

האכיפה כאמור  
כלל אינם בסמכות  

 המבוטח. 

למען הסר ספק הכיסוי  
הביטוחי לא יחול אל  

אובדן ו/או נזק כלשהו  
הקשור ו/או הנובע  

מפעילות כלשהיא של  
המבוטח ו/או מי  

מהמועסקים על ידו בכל  
    הקשור ב"מבנה מסוכן"

  – 8.11סעיף     23עמ'   .100
השתתפות   

 עצמית 

הסעיף ייקרא לשתי  
 האופציות : 

  –בגין נזקי טבע 
 ₪ לתובע    150,000

בגין המקצועות  
   ₪ 50,000 –המפורטים 

בגין הרחבת חובת  
 ₪   50,000 –המוצר 

  –בגין כל נזק אחר 
250,000   ₪ 

התשובה  35  לשאלה  ראו 
 לעיל. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 

 בכבוד רב, 

 אהרוני שבתאי 
 המועצה מנכ"ל  

____________________________________________ _______ ____________________________ _ 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל נושא שאין לו התייחסות משמעו, כי ההבהרה ו/או ההסתייגות 
על גבי מסמך זה ועל   ולצרפו כחלק בלתי נפרד נדחית. אי התייחסות משמע דחייה. על המציע לחתום  הנספח לו 

          מהצעתו במכרז.

                 _ ______________   _______________   _______________ 

 ת חתימה + חותמ       שם המציע          תאריך               

 עמוד  מס' 

מסמך/נספח  
אליו  

מתייחסות 
 ההבהרות 

וסעיפים   פרק
 רלוונטיים 

 תשובה פרק וסעיפים רלוונטיים 

, המילים "ידוע   1שורה    5סעיף     26עמ'   .101
לי ובעת הגשת הצעתי  
אני נותן את הסכמתי  

מבוטלות   –לכך" 
ומחלפות במלים "כפוף  

 להסכמת המבטח" 

רשום  שכן  מיותרת  הבקשה 
שיסוכם  "...כפי  במפורש: 

 בכתב בין הצדדים...."  

איזה חברה ביטחה את       .102
המועצה בשנה  

 ?  האחרונה 

   .הפניקס

חסר ניסיון תביעות של       .103
שנים מינימום ,בקובץ   5

ניסיון תביעות רק  
 בלבד.  2020  -2019

של  קבצים  שני  מצורפים 
 ניסיון תביעות. 

חברת הביטוח  האם      .104
לחדש    הקיימת סירבה
 את הביטוחים? 

 .לא

במסמכי המכרז צורפו       .105
רק שנתיים לעבר  

 . 2020 - 2019 הביטוחי.

אודה לקבלת עבר  
 ביטוח גם לשנים:

2022,2018,2017 . 

לשאלה      ורא  103התשובה 
 . לעיל

עדכון   .106
 מועצה

 תשומת הלב כי למסמך הבהרות זה מצורפים המסמכים הבאים: 
 

 . מועצה מקומית עומר - 2017-2018מצב תביעות לשנים  .1
 . מועצה מקומית עומר - 2019-2022מצב תביעות לשנים  .2

 
 מסמכים אלו מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 


